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إوما : »عه عمش ته انخطاب قال: قال سسىل اهلل 

ىُاخ، وإوما نكم امشئ ما وىي، فمه كاود األعمال تان

هجشذه إنً اهلل وسسىنه فهجشذه إنً اهلل وسسىنه، ومه 

كاود هجشذه نذوُا َصُثها، أو امشأج َرزوجها، فهجشذه 

 .«إنً ما هاجش إنُه

 عثذ انشحمه اته مهذٌ:انحافظ انكثُش َقاَل 

 .مه أساد أن َصىف كراًتا فهُثذأ تهزا انحذَث 

أن َصحح وُره فٍ ه ذىثُه نطانة انعهم د أحمذ( وفُ)قه

كم عمم َعمهه، فكم عمم تذون إخالص ووُح صادقح ال 

 قُمح نه، تم هى وتال عهً صاحثه وانعُار تاهلل.
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 مؼدمة ادمفػ

 .احلؿد هلل، وافصالة وافسالم ظذ رشقل اهلل 

 وبعد:

 مـ مقشقظة مقرسة حتت ظـقان  ؾفذه ادِائة افثاكقة

َأظرض ؾقفا أبرز افػقائد )احلديثقة،  ؟(،)هؾ َتْعَؾؿ أن  

 وافػؼفقة، وافتػسرية، واألصقفقة... وؽرها(.

هذه ادسائؾ هل ظصارة بحثل وحتؼقؼل وحتريري و

فسـقات ضقال،  ؾام مـ معؾقمة تقجد دم هذه افرشافة إٓ 

وراجعتفا وحؼؼتفا وؿرأت األؿقال ؾقفا، وجاءتؽؿ أهيا 

 كػعـل اهلل وإياـؿ هبا. افؼراء بؽؾ شفقفة ؾاؽتـؿقها،
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 واحلؿد هلل رب افعادغ.

ك ظذ شقدكا حمؿد وظذ آفف ارِ ؿ وبَ ؾ  افؾفؿ وَش  ؾ  وَص  

 .أمجعغ وصحبف

 أمحد بـ حمؿقد آل رجب /وـتبف ببـاكف: افباحث

فعام أفػ وأربعاِمئة وأربعغ  ،ربقع األول ( مـ صفر21)

 .مـ هجرة افـبل 

 م(.1227ـ كقؾؿزـ 12) ادقاؾؼ ظك يقم افثالثاء

 بؿديـة ادـصقرة ـ دؿفؾقة ـ مك

 22441426512واتس:    22212152117هاتػ: 
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فق أثر ظع بـ أيب ضافب ريض اهلل ظـف وهق: ): هل تعلم أن : 101

مـ باضـف(  ػ بادسحوْ فؽان أشػؾ اخلػ أَ  ،يـ بافرأيـان افد  

 ضعقػ هبذا افؾػظ؟

ن باضـ افؼدمغ أحؼ بادسح أرى أ ــُت وأن افصحقح بؾػظ: )

، حتك رأيت رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يؿسح مـ أظالمها

 طاهرمها(؟

افتقؿؿ رضبة واحدة ظذ افصحقح مـ ؿقََل : هل تعلم أن : 102

 افعؾامء؟

وهق جيزئ ظـ افقضقء وافُغسؾ، دم حال اكعدام اداء أو افعجز 

 يؽػل إٓ فؾؼب؟ ظـ اشتعامفف، أو ُبعده، أو ؿؾتف بحقث إكف ٓ

اَدـِّل ضاهر، وفؽـ إذا أصاب افثقب ؾنكف : هل تعلم أن : 103

 ؾ دم حال رضقبتف.سُيػرك دم حال جػاؾف، وُيغ

أن كجاشة ادؼك ادذـقرة دم ؿقفف تعاػ: : هل تعلم أن : 104

قَن َكَجٌس } ـُ اَم اْدُْؼِ  هل كجاشة معـقية؟ [17]افتقبة:  {إِك 
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أكساك احلج ثالثة: اإلؾراد، وافتؿتع، : : هل تعلم أن  105

 وافِؼران.

افتسؿقة ظـد افقضقء مستحبة، وـؾ حديث : هل تعلم أن : 106 

 دم إجياهبا ٓ َيثبت ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ؟

ْبغ بافسقاد جائز، فؾرجال وافـساء، وٓ : هل تعلم أن : 107 افص 

  مـعف؟يصح ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ خز دم

فؾحديث افصحقح ظـد ادحدثغ مخسة : هل تعلم أن : 108

رشوط: اتصال اإلشـاد، وظدافة افرواة، وضبط افرواة، وظدم 

 افشذوذ، وظدم افعؾة.

زـاة افػطر ُُترج ضعاًما ظـد مجاهر افعؾامء، : هل تعلم أن : 109

 خالًؾا فؾسادة األحـاف.

 جفة معتزة؟وبلي ؿقل مـ افرأيغ أخذ ادسؾؿ ؾؾف و 

زـاة افػطر ُُترج حتك ؽروب صؿس يقم : هل تعلم أن : 110

ظقد افػطر، ظـد مجفقر افعؾامء، وأن إخراجفا ؿبؾ افصالة إكام هق 



 (2) أن    هل تعلمموسوعة  

 9  

( مستحب وفقس بقاجب؟ وإن صئت ؾاكظر )كقؾ األوضار

 .فؾشقـاين

ـؾ احُلَؼـ ٓ تػطر افصائؿ، وهذا افؼقل هق : هل تعلم أن : 111

ق بغ احلؼـ ادغذية أصح ؿقََل افعؾ امء دم ادسلفة، وـؾ َمـ َؾر 

 وؽر ادغذية ٓ يستـد ؿقفف إػ دفقؾ صحقح رصيح؟

اداء ادستعؿؾ جيقز افتطفر بف، ما دام باؿقًا : هل تعلم أن : 112

ظذ أصؾف ومل تتغر أحد أوصاؾف افثالثة )افؾقن، أو افطعؿ، أو 

 افرائحة(؟
ض رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف رَ ؾَ حديث: )): هل تعلم أن : 113

ؿة عْ رة فؾصائؿ مـ افؾغق وافرؾث، وضُ فْ وشؾؿ زـاة افػطر ضُ 

ـ أداها ـ أداها ؿبؾ افصالة ؾفل زـاة مؼبقفة، ومَ فؾؿساـغ، مَ 

 حديث ضعقػ؟ «بعد افصالة ؾفل صدؿة مـ افصدؿات

 ؿلء اإلكسان ضاهر، إذ ٓ دفقؾ ظذ كجاشتف؟: هل تعلم أن : 114

افتسؿقة ظـد دخقل اخلالء ٓ َتثبت دم علم أن : : هل ت115
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 حديث؟

 ((؟افؾفؿ إين أظقذ بؽ مـ اخلبث واخلبائثوافصحقح: ))

دخقل اخلالء بافؼدم افقرسى إكام هق ؿقل : هل تعلم أن : 116

افعؾامء، وفقس فف دفقؾ خاص َيثبت ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف 

 وشؾؿ؟

اَكؽ(( ظـد اخلروج مـ حديث: ))ُؽْػرَ : هل تعلم أن : 117

ػف بعضفؿ، وأكا أختار  -اخلالء ـف ؿقم مـ أهؾ افعؾؿ، وَضع  َحس 

 أكف ضعقػ9 فتػرد يقشػ بـ أيب ُبْرَدة بف.

 وبِـاء ظؾقف: ؾؿـ ؿال هذا افدظاء جاز، وَمـ مل يؼؾف جاز.

 مـ افػطرة: ؿص افشارب، ْؼ ظَ حديث: )): هل تعلم أن : 118

واشتـشاق اداء، وؿص األطػار،  وإظػاء افؾحقة، وافسقاك،

 ((.وؽسؾ افزاجؿ، وكتػ اإلبط، وحؾؼ افعاكة، واكتؼاص اداء

إٓ أن تؽقن  ،افعارشة قُت ِس ؿال زـريا: ؿال مصعب: وكَ  

  .ادضؿضة
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(. حديث اكتؼاص اداء: يعـل آشتـجاء) :ؿال وـقع :تقبةزاد ؿُ 

 ُمَعؾ؟

ر، ؾؾقُْؽِرمف(( حديث: ))َمـ ـان فف َصعْ : هل تعلم أن : 119

 حديث ضعقػ اإلشـاد؟

(( دم حديث جابر بقا افسقادواجتـِ زيادة )): هل تعلم أن : 120

اؾة يقم ؾتح َح  بليب ؿُ ِت أُ بـ ظبد اهلل ريض اهلل ظـفام، افذي ؿال ؾقف: 

ا، ؾؼال رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف امة بقاًض غَ مؽة ورأشف وحلقتف ـافث  

(( زيادة ضعقػة، قا افسقادواجتـبِ وا هذا بقء، ر  ؽَ ))وشؾؿ: 

 واحلديث صحقح؟

غ دم آشتـشاق إٓ أن تؽقن وبافِ حديث: )): هل تعلم أن : 121

 (( حديث ُمَعؾ.صائاًم 

ا ر  قن يقم افؼقامة ؽُ ظَ ْد إن أمتل يُ حديث: )): هل تعلم أن : 122

تف ر  ـ اشتطاع مـؽؿ أن يطقؾ ؽُ ؾغ مـ آثار افقضقء، ؾؿَ ج  حُمَ 

 ( حديث متػؼ ظؾقف؟(ؾؾقػعؾ
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دظاء: ))افؾفؿ اجعؾـل مـ افتقابغ، : هل تعلم أن : 123

 ٓ َيثبت بف اخلز؟ -واجعؾـل مـ ادتطفريـ(( بعد افقضقء

 ،ٓ إفف إٓ اهلل نْ أصفد أَ وافثابت افصحقح بعد افقضقء: ))

 (( ـام دم صحقح اإلمام مسؾؿ؟ا ظبد اهلل ورشقففحمؿًد  وأصفد أن

مس ادرأة ٓ يـؼض افقضقء دم أصح ؿقََل : : هل تعلم أن  124

 افعؾامء؟

وفقس معـك ؿقفـا: )ٓ يـؼض( أكـا كؼقل بجقاز مس ادرأة 

 األجـبقة )أي: َمـ فقست مـ ادحارم(!!

َمـ ُجِرح وهق يصع أن فف أن ُيتؿ صالتف9 : هل تعلم أن : 125

ؾدم اإلكسان فقس بـجس، دم أصح ؿقََل افعؾامء، وٓ يـؼض 

 ارة؟ افطف

وؿد صذ أمر ادممـغ ظؿر بـ اخلطاب ريض اهلل ظـف دم افؾقؾة 

 دًما. َيْثَعُب  افتل ُضِعـ ؾقفا، وجرحف
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أـؾ حلقم اإلبؾ ٓ يـؼض افقضقء ظـد : هل تعلم أن : 126

مجفقر افػؼفاء، خالًؾا فؾحـابؾة؟ وؿقل احلـابؾة أحقط، وؿقل 

 اجلؿفقر ؿقي؟

افصالة ٓ ُتبطؾ افقضقء فعدم  افؼفؼفة دم: هل تعلم أن : 127

 ثبقت اخلز دم ذفؽ؟ وفؽـفا ُتبطؾ افصالة ـام تؼدم؟

تغسقؾ ادقت ومَحْؾف ٓ يـؼضان افقضقء9 : هل تعلم أن : 128

 فضعػ ـؾ ما ورد دم ذفؽ؟

حديث: ))افطقاف بافبقت صالة، إٓ أن : هل تعلم أن : 129

وافصحقح أكف مـ  اهلل َأَحؾ  ؾقف افؽالم(( حديث ُمَعؾ بافقؿػ؟

ـالم شقدكا ظبد اهلل بـ ظباس ريض اهلل ظـفام وفقس مـ ـالم 

 افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ؟

اجُلـُب إذا أراد أن يـام بدون اؽتسال، : هل تعلم أن : 130

ُيستحب فف أن يتقضل9 ؾؼد َثبَت هذا ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف 

 وشؾؿ؟
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ك أحدـؿ أهؾف، ثؿ أراد أن إذا أتحديث: )) : هل تعلم أن :131

 حديث صحقح، دم )صحقح مسؾؿ(. ((يعقد، ؾؾقتقضل

)ؾنكف أكشط فؾَعْقد( فؽـفا زيادة صاذة ٓ  فؽـف ؾقف زيادة، وهل: 

 َتثبت؟
افؽالم ظذ افطعام وأثـاء افقضقء أمر جائز، : هل تعلم أن : 132

 وٓ دفقؾ يؿـعف؟
وع وجائز دم ادسح ظذ اخلػغ أمر مؼ: هل تعلم أن : 133

 افسػر واحلرض، وؿد تقاتر ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ؟
ادسح ظذ  اجلقربغ )افؼاب بؾغة أهؾ : هل تعلم أن : 134

مك( ٓ َيثبت ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، فؽـف جائز 

 فػعؾ ظدد مـ أصحاب افرشقل صؾقات ريب وشالمف ظؾقف؟
حاديث افتل ؾقفا األمر فؾؽاؾر ـؾ األ: هل تعلم أن : 135

ٓ تصح ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف   -بآؽتسال إذا أشؾؿ

 وشؾؿ؟
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افُغْسؾ يقم اجلؿعة مستحب، وافغسؾ يقم  : هل تعلم أن :136

 افعقد مستحب، وافغسؾ فدخقل مؽة مستحب؟
احلديث افذي ؾقف أن رجاًل ـان بف جرح، : هل تعلم أن : 137

جقب افُغسؾ ؾاؽتسؾ ؾامت، ؾؼال افـبل ؾلؾتاه افصحابة بق

حديث ضعقػ، ٓ َيثبت، أظؾف أبق  ظـفؿ: ))ؿتؾقه ؿتؾفؿ اهلل((

 حاتؿ وافدارؿطـل... وؽرمها؟
احلائض وافـػساء ُُتـعان مـ افصالة : هل تعلم أن : 138

 وافصقام بال كزاع؟
احلائض وافـػساء تؼضقان افصقم وٓ : هل تعلم أن : 139

 بال كزاع؟ تؼضقان افصالة
َ مْ وادمذن مُ  ،اإلمام ضامـ))حديث: : هل تعلم أن : 140 ـ، َُت

(( حديث ضعقػ مـ ـؾ د األئؿة واؽػر فؾؿمذكغِص رْ افؾفؿ أَ 

 ضرؿف؟
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فعـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ حديث:  : هل تعلم أن :141

ا وهؿ فف ـارهقن، وامرأة باتت وزوجفا ثالثة: رجؾ أم ؿقمً 

حديث  .رجؾ شؿع حل ظذ افػالح ثؿ مل جيبظؾقفا شاخط، و

 ضعقػ مـ ـؾ ضرؿف؟
َمـ َأذ ن فؾصالة ؾال ُيشسط أن يؼقؿ، ويؿؽـ  : هل تعلم أن :142

 أن ُيؼقؿ افصالة ؽره؟ 

 وحديث: ))َمـ َأذ ن ؾؾقؼؿ(( حديث ضعقػ ٓ يصح؟
حديث: ))افػخذ ظقرة(( حديث ضعقػ،  : هل تعلم أن :143

 هلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ؟ٓ َيثبت ظـ رشقل ا
حديث: ))ٓ ُتؼبؾ صالة حائض إٓ بخامر((  : هل تعلم أن :144

 حديث ضعقػ؟
يا أشامء، إن ادرأة إذا بؾغت حديث: )): هل تعلم أن : 145

وأصار إػ وجفف  -رى مـفا إٓ هذا وهذاصؾح أن يُ يَ مل  ،ادحقض

ا مسؾسؾ بافعؾؾ؟ (( -وـػقف  حديث ضعقػ جد 
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أتصع ادرأة دم درع ومخار فقس حديث: تعلم أن : : هل  146

ا يغطل طفقر إذا ـان افدرع شابغً ((كعؿ،ظؾقفا إزار؟ ؿال: 

 حديث ضعقػ ٓ َيثبت؟ ((ؿدمقفا
ادرأة إذا صؾت مؽشقؾة افؼدمغ ؾصالهتا  : هل تعلم أن :147

 صحقحة، وتغطقة افؼدمغ أؾضؾ بال صؽ؟
اري فقست ظذ رشط ُمَعؾ ؼات افبخ: هل تعلم أن : 148

افبخاري، ؾؼد وشؿ ـتابف بـ)اجلامع افصحقح اُدْسـَد(؟ 

واُدَعؾ ؼات فقست مسـدة، وٓ تدخؾ ادعؾؼات ؾقام اكُتؼد ظؾقف 

 أيًضا رمحف اهلل.
تسؿقة ادساجد بلشامء األصخاص أمر ٓ  : هل تعلم أن :149

 حرج ؾقف؟
دم افصالة أمر  تغطقة افرجؾ رأشف أو ـشػف : هل تعلم أن :150

 مباح، ومل َيِرد دفقؾ دم ؾضؾف؟
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:  ـؾ حديث دم ؾضؾ 72: هل تعلم أن : 151 : هؾ تعؾؿ أن 

 شقرة )ادُْؾؽ( ٓ يصح؟

افؼقام دم صالة افػريضة واجب فؾؼادر بال  : هل تعلم أن :152

خالف، ؾَؿـ جؾس دم افػريضة وهق ؿادر ظذ افؼقام ؾصالتف 

 باضؾة بال خالف؟
افؼقام دم صالة افـاؾؾة مستحب، ؾَؿـ ؿام  تعلم أن :  : هل153

ؾقفا ؾؾف األجر ـاماًل، وَمـ جؾس وهق ؿادر ؾؾف كصػ أجر 

 افؼائؿ ـام ؿال افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ؟
َمـ جفر أو َأََس  بافبسؿؾة ؾصالتف صحقحة : هل تعلم أن : 154

ًؾا بال خالف؟ وإكام اخلالف دم أهيام أؾضؾ، ؾاجلؿفقر خال

 فؾشاؾعقة ظذ أن اإلَسار هبا أؾضؾ؟
ـؾ حديث ؾقف أن ادصع يـظر مقضع : هل تعلم أن : 155

 افسجقد ٓ يصح؟
وافتحؼقؼ أن ادصع خمر: يـظر مقضع شجقده أو أمامف، 
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 ادطؾقب أن حيؼؼ اخلشقع وٓ يـظر فقء يشغؾف؟

أي حديث دم ـقػقة افـزول فؾسجقد، هؾ  : هل تعلم أن :156

 ٓ يصح؟ -ن ظذ افقديـ أو ظذ افرـبتغيؽق

ؾَؿـ كزل ظذ رـبتقف ؾؼد أخذ بػعؾ أمر ادممـغ ظؿر بـ  

 اخلطاب، وبؼقل اجلؿفقر مـ افػؼفاء.

وَمـ كزل ظذ يديف ؾؼد أخذ برأي ادافؽقة ورواية ظـ أمحد وؿقل  

 ابـ حزم.

 .وَمـ كزل ظذ ادتقرس فف ؾؾف وجفة، ؾؼد ؿال هبذا بعض افعؾامء 

واحلاصؾ أن األمر واشع، وتصح افصالة بلي ـقػقة كزل، بال  

 خالف.
ٓ  -زيادة )وبرـاتف( دم افتسؾقؿ مـ افصالة: هل تعلم أن : 157

 َتثبت ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.
ـؾ األحاديث افتل ؾقفا أن افرشقل صذ اهلل : هل تعلم أن : 158

أحاديث  -قؿة واحدةظؾقف وشؾؿ ـان ََيرج مـ افصالة بتسؾ
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 ضعقػة ٓ تصح؟
افقد افقؿـك تقضع ؾقق افقد افقرسى دم : هل تعلم أن : 159

افصالة، فؽـ أيـ تقضع: هؾ ظذ افصدر أو حتتف أو ظذ افبطـ 

ة؟ ـؾ هذا ٓ َيثبت ؾقف خز ظـ رشقل اهلل صذ اهلل  أو حتت افرس 

 ظؾقف وآفف وشؾؿ، ؾاألمر واشع؟
ءتف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ دم افصؾقات ـان ؿرا : هل تعلم أن :160

ؾقفا مراظاة ألحقال افـاس، ؾؽان يطقؾ أحقاًكا، وَيػػ أحقاًكا، 

 وـان يلمر أصحابف بافتخػقػ، ـام ؾعؾ مع معاذ  ريض اهلل ظـف؟
ـقا أصقاتؽؿ بافؼرآن(( : هل تعلم أن : 161 حديث: ))َزي 

 ضعقػ هبذا افؾػظ؟

ـقا افؼ   رآن بلصقاتؽؿ((؟وافصحقح بؾػظ: ))َزي 
ـ  بافؼرآن((  : هل تعلم أن :162 حديث: ))فقس مـا َمـ مل َيتغ

 حديث ُمَعؾ هبذا افؾػظ؟
وافصحقح بؾػظ: ))ما أذن اهلل فقء، ما أذن فـبل َحَسـ 
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 افصقت، يتغـك بافؼرآن((؟

حديث: ))َمـ ـان فف إمام، ؾؼراءة اإلمام فف  : هل تعلم أن :163

 ة؟ؿراءة(( أشاكقده ضعقػ
وح( مـ ): هل تعلم أن : 164 وٌس، َرّب ادالئؽة وافر  ُشب قٌح، ُؿد 

األدظقة افتل تؼال دم افرـقع، بعد ؿقل: )شبحان ريب افعظقؿ( 

 ثالث مرات أو أـثر؟

أصح األشاكقد ظـد اإلمام افبخاري: : هل تعلم أن : 165

 )مافؽ، ظـ كاؾع، ظـ ابـ ظؿر ريض اهلل ظـفام(؟
ـتاب )ادقضقظات( فإلمام ابـ اجلقزي مـ  ن :: هل تعلم أ166

أكػع افؽتب دم ذـر األحاديث ادقضقظة وادؽذوبة، ؾقـبغل أن 

 يؽقن ظـد ـؾ خطقب؟
ـتاب )ضعقػ اجلامع وزياداتف( فؾشقخ : هل تعلم أن : 167

( 5341ـتاب كاؾع وجامع، ؾقف ) -حمؿد كارص افديـ األفباين

طقب، وهق ـتاب مرتب ظذ حديًثا، ؾقـبغل أن يؽقن ظـد ـؾ خ
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 حروف اهلجاء؟
حديث: ))َمـ ؿال ؿبؾ أن يـكف، وَيثـل  : هل تعلم أن :1618

رجؾف مـ صالة ادغرب وافصبح: ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ رشيؽ 

 حديث ضعقػ؟ فف...(( احلديث.
شبع  -حديث: ))افؾفؿ َأِجرين مـ افـار: هل تعلم أن : 169

ٓ َيثبت ظـ رشقل اهلل صذ  -غرب((، بعد افصبح واد-مراٍت 

 اهلل ظؾقف وشؾؿ؟
)ٓ َأْصؾ  ؿقل افعؾامء دم احلؽؿ ظذ احلديث:: هل تعلم أن : 170

ل ظؾقف؟  فف( أي: ٓ إشـاد فف، أو فقس فف أصؾ صحقح ُيَعق 
رـعتا افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال: )): هل تعلم أن : 171

 ((؟افػجر خر مـ افدكقا وما ؾقفا
 ،إن افدكقا مؾعقكة مؾعقن ما ؾقفاحديث: )): هل تعلم أن : 172

(( حديث ضعقػ ٓ وظامل أو متعؾؿ ،ـر اهلل وما وآهإٓ ذِ 

 يصح؟
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حديث: ))َمـ صذ أربًعا ؿبؾ افظفر،  : هل تعلم أن :173

م اهلل حلؿف ظذ افـار(( حديث ُمَعؾ؟  وأربًعا بعدها9 َحر 
افؾقؾ َمْثـَك َمْثـَك(( حديث  حديث ))صالة: هل تعلم أن : 174

 صحقح؟
 وؿد ُروي بؾػظ: ))صالة افؾقؾ وافـفار َمْثـَك َمْثـَك(( وزيادة 

 افـفار( ٓ َتثبت.)و

صالة افقتر مستحبة، وأوجبفا شادتـا  : هل تعلم أن :175

 األحـاف، وٓ يقجد دفقؾ صحقح إلجياهبا؟
فػرائض: شلفف أظرايب ظـ ا وؿد ؿال صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ دا

))مخس صؾقات دم افققم وافؾقؾة(( ؿال: هؾ ظع  ؽرها؟ ؿال: 

 ))ٓ، إٓ أن تطقع((.

مسح افقجف بافقديـ بعد افدظاء ٓ َيثبت ؾقف  : هل تعلم أن :176

 خز، ؾال ُيػعؾ؟
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 افؼـقت ؿبؾ افرـقع أو بعده جائز؟: هل تعلم أن : 177
غ ٓ يصح؟ ـؾ حديث دم صالة األواب: هل تعلم أن : 178

 حتك ما دم )صحقح مسؾؿ( ُمَعؾ. 

ث/ مصطػك بـ افعدوي، حػظف اهلل.  ؿافف افشقخ اُدَحد 
ـؾ حديث ورد دم صالة افتسابقح ٓ يصح  : هل تعلم أن :179

 وٓ َيثبت؟
 ـؾ حديث خاص بصالة احلاجة ٓ يصح؟  : هل تعلم أن :180

الة، ؾلؿرب ما وفؽـ ظذ افشخص إذا حؾت بف بؾقة أن هُيَْرع فؾص

 يؽقن افعبد مـ ربف وهق شاجد.

اِت َوَيْدُظقَكـَا }وؿد ؿال تعاػ:  ْرَ اُكقا ُيَساِرُظقَن دِم اخْلَ ـَ ُْؿ  إَِّن 

اُكقا َفـَا َخاِصِعغَ  ـَ  .[82]األكبقاء:  {َرَؽًبا َوَرَهبًا َو

افقضقء ٓ ُيشسط فسجقد افتالوة دم أصح : هل تعلم أن : 181

 ؿقََل افعؾامء؟
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َمـ شجد شجقد تالوة، ؾؾف أن يدظق بام : هل تعلم أن : 182

 بال تؼقد بدظاء معغ؟ صاء مـ افدظقات،
افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال: ))َمـ : هل تعلم أن : 183

 بـك هلل مسجًدا، َبـَك اهلل فف بقتًا دم اجلـة((؟
ـ مَ ))افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال:  : هل تعلم أن :184

 ـؾام ؽدا أو ًٓ زُ د اهلل فف دم اجلـة كُ ظَ إػ ادسجد أو راح، أَ ؽدا 

 ((؟راح
افـقم واألـؾ واحلديث دم ادسجد جائز،  : هل تعلم أن :185

 بؼط ظدم تؾقيثف أو افتشقيش ظذ َمـ يصع؟
زيارة ادرأة فؾؿؼابر فؾـساء أمر جائز. وـؾ : هل تعلم أن : 186

َيثبت ظـ رشقل اهلل صذ اهلل  حديث ورد دم مـعفا ؾال يصح وٓ

 ظؾقف وشؾؿ؟
ادرأة إذا زارت ادؼابر، وجب ظؾقفا أن : هل تعلم أن : 187

ُترج حمتشؿة وٓ تشؼ ثقاهبا وٓ تؾطؿ خدها وٓ تعسض ظذ 
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 ؿدر رهبا؟

 وافبؽاء جائز، إذ ٓ يؿؾؽ ادرء دمع ظقـقف، وفؽـ بدون تسخط. 
بة صحقحة، وٓ ؾرق دم افصالة داخؾ افؽع: هل تعلم أن : 188

 ذفؽ بغ صالة افـػؾ وافػرض؟
اُتاذ ادصع فؾسسة مستحب إذا ـان إماًما : هل تعلم أن : 189

 أو مـػرًدا، أما ادلمقم ؾاإلمام شسة فف؟
ادصع ُيستحب أن يؽقن بقـف وبغ افسسة  : هل تعلم أن :190

 مؼدار ََمَّر صاة؟
عؾؿ فق يَ ))  ظؾقف وشؾؿ ؿال:افـبل صذ اهلل: هل تعلم أن : 191

ا فف مـ ادار بغ يدي ادصع ماذا ظؾقف، فؽان أن يؼػ أربعغ خرً 

ا ٓ أدري ؿال: أربعغ يقمً  : بعض افرواةؿال  ((أن يؿر بغ يديف

 ا أو شـة؟أو صفرً 
ادرور أمام ادصع ؿد يؼطع خشقظف، خاصة : هل تعلم أن : 192

 واحلامر( وـؾ ما يػتـف أو َُيقؾف؟ مرور )ادرأة، وافؽؾب األشقد،
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ؾ أو ِض ظقذ بؽ أن أَ إين أ فؾفؿاحديث: )) : هل تعلم أن :193

ؾ فَ جفؾ أو جُي ؿ، أو أَ ؾَ طْ ؾؿ أو أُ طْ ل، أو أَ زَ ل أو أُ زِ ؾ، أو أَ َض أُ 

 بغ افشعبل وُأم شؾؿة؟ ع(( حديث ضعقػ، ظؾتف آكؼطاظع  
ادرء أن يؼرأ ؾقفا صالة افـاؾؾة ٓ حرج ظذ : هل تعلم أن : 194

 مـ ادصحػ؟
األـؾ أو افؼب أثـاء صالة افػريضة ُيبطؾفا  : هل تعلم أن :195

 باإلمجاع.
األـؾ أو افؼب أثـاء صالة افـاؾؾة ُيبطؾفا  : هل تعلم أن :196

 ظـد مجاهر افعؾامء، وهق ما َكديـ اهلل بف وٓ كعتؼد شقاه؟
 ؾؿساؾر أمران جائزان.افَؼْك واجَلْؿع ف: هل تعلم أن : 197
مَجْع افصالة فؾؿساؾر يؽقن فؾظفر مع : هل تعلم أن : 198

افعك تؼدياًم دم وؿت افظفر أو تلخًرا دم وؿت افعك، 

 وفؾؿغرب مع افعشاء ـذفؽ؟
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صالة افصبح ٓ ُُتؿع، وـذفؽ ٓ ُتؼك : هل تعلم أن : 199

 صالة افصبح وادغرب؟
غ  شاظة اإلجابة يقم اجلؿعة ـؾ حديث ُيعَ  : هل تعلم أن :200

 متؽؾؿ ؾقف، حتك ما دم )صحقح مسؾؿ( ؾنكف ُمَعؾ ـذفؽ؟
 واحلؿد هلل رب افعادغ.

ك ظذ شقدكا حمؿد وظذ آفف ارِ ؿ وبَ ؾ  افؾفؿ وَش  ؾ  وَص  

 .أمجعغ وصحبف

 أمحد بـ حمؿقد آل رجب /وـتبف ببـاكف: افباحث

ئة وأربعغ ( مـ صفر ربقع األول، فعام أفػ وأربعاِم 21)

 .مـ هجرة افـبل 
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